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Výbor klubu 
 

PŘEDSEDA – Ladislav Holec 
tel: 773 276 822, e-mail: ladaholec@seznam.cz 

 
JEDNATEL  – Jana Mesteková 

tel: 720 333 636, e-mail: zoo-buqice@seznam.cz 
 

POKLADNÍK  – Juhászová Helena 
tel: 724 285 383; 325 515 713, e-mail: pistasped@seznam.cz 

 
 

ČESTNÝ PŘEDSEDA – Ing. František Šonka 
tel: 281 924 585, e-mail: sonkafr@volny.cz 

 
 

Revizní komise 
 

PŘEDSEDA – René Hlásný 
tel: 602 392 275, e-mail: rene.hlasny@seznam.cz 

 
ČLEN  – Ing. Ivan Chichmanov 

tel: 602 286 132, e-mail: ivan.chichmanov@seznam.cz 
 

ČLEN  – Pravoslav Mahulík 
tel: 731 755 393, e-mail: p.mahulik@seznam.cz 

 
 

PLEMENÁ Ř – Lukáš Zatloukal 
tel: 605 979 056, e-mail: zatloukal69@gmail.com  

 
 

SPRÁVCE STRÁNEK  – Martina Mesteková 
tel: 720 610 468, e-mail: mestekova.martina@seznam.cz 
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Zpráva předsedy Klubu chovatelů maransek 
 
Vzhledem k tomu, že jsem předseda klubu až od 1.10. 2016, tak se 

pokusím období od 1. ledna do konce září zhodnotit z pozice člena. O 
lednové speciálce se zmiňuje ve zpravodaji ještě přítel Václavík, proto 
se tady tímto zabývat nebudu. V lednu nám sdělil přítel Václavík, že na 
vlastní žádost odstupuje celý výbor klubu. Nový výbor s předsedou 
přítelem Václavíkem byl jednohlasně zvolen. Přítel Šonka byl zvolen 
čestným předsedou Klubu chovatelů maransek. S novým vedením 
přicházelo velké očekávání. Zpravodaj se bohužel citelně opozdil z 
důvodů špatné komunikace. Zpravodaj vyšel až v letním období. Do 
zpravodaje bylo vytvořeno nové logo klubu, včetně samolepek s logem. 
Za touto aktivitou stojí práce přítelkyň Jany a Martiny Mestekových. 
Výrobou triček, vest a dalšího oblečení se ujaly obě tyto dámy. Tímto 
jim ještě jednou děkuji. Výboru se bohužel nepovedlo uspořádat stolní 
posuzování, ani setkání členů klubu. Důvody bohužel neznám. V září 
jsem zjistil, že klub ještě není po tolika letech, řádně zaregistrován ve 
spolkovém rejstříku. Informace tehdejšího předsedy Václavíka byla, že 
ze zdravotních důvodů nezvládá funkci předsedy klubu. Registrace 
musela proběhnout do konce roku, jinak by klub zanikl. Přítel Václavík 
mě požádal, zda bych převzal funkci předsedy. Řekl jsem mu, že pokud 
se mi podaří dát dohromady funkční tým, tak bych do kandidatury šel. 
Sám přítel Václavík poznal, že pokud mu nefunguje tým, tak nezmůže 
nic. Do svého týmu jsem přizval jako jednatelku Janu Mestekovou, 
pokladníka Helenu Juhászovou  a předsedu revizní komise Reného 
Hlásného. Ten si jako členy k sobě vzal Ing. Ivana Chichmanova a 
Pravoslava Mahulíka. Vzhledem k tomu, že řádná výroční členská 
schůze měla proběhnou až v lednu, tak se výbor pokusil oslovit členy 
klubu, zda by se dalo hlasovat přes internet a sms. Toto hlasování se 
velice osvědčilo. Hlasování se zúčastnilo více jak 95% členů klubu. 
Členové hlasovali, zda souhlasí s modelem hlasování a zda jsou pro 
zvolení výše zmiňovaného výboru. Pro byli všichni hlasující. Od 1. 
října začal pracovat nový výbor. Urychleně se začaly podnikat kroky k 
řádné registraci klubu. Registrace byla již koncem listopadu hotová. 

V listopadu proběhla celostátní výstava v Lysé nad Labem. 
Maransek bylo vystaveno 33 velkých ve 3 barevných rázech (bílá, 
černá, modrá) a 7 zdrobnělých maransek. Z klubu vystavoval přítel 
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Václavík, Zeman, Mesteková Jana, Mesteková Martina a Holec. Z 34 
členů je to žalostně málo! Potěšující bylo, že výluku dostali pouze 2 
zvířata klubistů. Klub navázal kontakt se zakládajícím klubem 
maransek ze Slovenska. Byla navržena možná spolupráce, včetně 
soutěže mezi chovateli ČR a SR pořádanou vždy jeden rok v ČR a SR. 
Dále byla navázána spolupráce s klubem z Německa, kde by do 
budoucna byla možná výměna chovného materiálu. Kontakt byl 
navázán i s francouzským klubem chovatelů maransek, kde v jejich 
zpravodaji, vyjde kontakt na naše WWW stránky, kde Francouzští 
chovatelé najdou kontakt na naše klubisty. 

Koncem listopadu byl klubem zaslán požadavek na předsedu 
posuzovatelů drůbeže Ivana Pavla, aby nám zaslal oficiální vyjádření k 
barevnému rázu černá měděně prsá/krká. Přítel Pavel doposud na naší 
žádost neodpověděl. Od prosince se začínáme intenzivně připravovat 
na speciální výstavu maransek konanou v lednu v Lysé nad Labem. S 
výstavištěm byla domluvena možnost propůjčení stánku, kde by se 
mohl klub odprezentovat. Vyvstal problém jak a čím vyplnit tento 
stánek a jak řádně odprezentovat náš klub. Začalo se pracovat na 
vzhledu a výrobě baneru, toho se zdárně zhostila přítelkyně Mesteková. 
Nákup tohoto baneru zasponzorovala částkou 500Kč přítelkyně 
Mesteková, částku 1000Kč jsem věnoval já. Dále byli vyrobeny letáčky 
a 3D samolepky. Letáčky na výstavu zasponzorovala částkou 1000 Kč 
přítelkyně Taimarová, což je bývalá členka klubu. Lednová výstava se 
bohužel z důvodů ptačí chřipky nekonala. Začalo se pracovat na změně 
stanov, soutěžních podmínek. 4. února jsem se zúčastnil jednání ÚOK 
CHD, kde probíhalo jednání s kluby. Přáním ÚOK je aby měl každý 
klub minimálně 4 plemené chovy. ÚOK navrhuje konání speciálních 
výstav až když jsou zvířata dospělá. Zakázalo se kroužkovat loňskými 
kroužky. Dále bylo navrženo ÚOK aby byly udělovány tituly šampion 
na zvířata odchované toho daného roku, není účelné udělovat titul 
šampion na starší zvířata. Proběhlo rozdělení plemen drůbeže na 
ministerstvu zemědělství dle důležitosti do 4 skupin. 1 skupina: 
plemena autochtoní (všechna Česká plemena), 2 skupina: plemena 
lokálně adaptovaná, hospodářsky významná (naše maranska, vlaška, 
plymutka, hempšírka), 3 skupina: plemena lokálně adaptovaná, 
významná pro zachování biologické rozmanitosti (velsumky, 
barneveldky, šumavanky), 4 skupina: plemena ostatní (hybridi, 
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kříženci). Opět bylo připomenuto předsedovi posuzovatelů př. Pavlovi 
o naší žádosti a vyjádření k problému barevného rázu ve vzorníku. Př. 
Pavel slíbil reakci na daný problém. Upozornil, že už vyšlo vyjádření o 
barevném rázu měděně prsém/krkém v časopisu chovatel, tak i na 
stránkách ČSCH, posuzovatelé byli řádně poučeni a budou opět při 
letošním školení opět proškoleni o tom, že u nás je tolerován pouze ráz 
měděněkrká s nežádoucí kresbou na prsou. Vážení členové, výbor by 
byl moc rád kdyby jste se aktivně zapojili do chodu klubu, každý dobrý 
nápad je vítán. Pojďme společně nastartovat novou éru Klubu 
chovatelů maransek. Pojďme se společně pokusit posunout kvalitu 
maransek u nás v ČR o další kus dál. Přál bych si, abychom se společně 
potkávali při stolním posuzování, vyměňovali si chovný materiál a 
chovatelské zkušenosti. 

 
                     Chovu zdar 
 
      Holec Ladislav 
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 Zápis z výroční členské schůze klubu maransek chovatelů konanou 
dne 18. 2. 2017 v ČSCH, Maškova 8, Praha 

 
Program: 1. Zahájení, úvod (seznámení s programem) 
  2. Přijetí nových členů 

  3. Zpráva předsedy o činnosti klubu za rok 2016 
  4. Zpráva pokladníka klubu o výsledku hospodaření za 

rok 2016 
  5. Zpráva revizní komise 
  6. Rozpočet na rok 2017 
  7. Zpráva plemenáře 
  8. Plán akcí na r. 2017 
  9. Volby 2018, zvolení volební komise (min. 3člená) 

           10. Různé, diskuse 
           11. Usnesení, závěr 
Přítomno: 19 členů, členská základna byla usnášení schopná 
Hosté: Josef Vilhelm 

 
1. Zahájení:  

Schůzi zahájil předseda Ladislav Holec, který celou schůzi vedl, 
přivítal přítomné, př. Vilhelma, čestného předsedu ing. Šonku, a 
seznámil přítomné s programem schůze. Popřál jubilantům hodně 
zdraví a chovatelských úspěchů. Př. Šonka hovořil o problémech s ptačí 
chřipkou a jak je řešit a odpovídal na dotazy. Proběhlo představení 
členů, jejich funkce a odchovy.  

 
2. Přijetí nových členů:  

Noví členové, kteří se měli dostavit a stát se novými členy klubu 
chovatelů maransek se bohužel nedostavili. 

 
3.  Zpráva předsedy o činnosti klubu za rok 2016 

V lednu byl zvolen nový výbor klubu s předsedou př. Václavíkem, 
př. Ing Šonka byl zvolen čestným předsedou.  

Zpravodaj vyšel v letním období s novým logem klubu, dále se 
podařilo objednat trička, mikiny a vesty s logem klubu.  
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V říjnu odstoupil př. Václavík s celým výborem z důvodu nemoci. 
Byl zvolen nový výbor s předsedou př. Holcem. Byla provedena 
povinná přeregistrace klubu. V listopadu proběhla celostátní výstava 
v Lysé nad Labem.  

Klub navázal spolupráci s kluby ze Slovenska, Francie a Německa.  
Byl zaslán požadavek předsedovi posuzovatelů drůbeže Ivana Pavla, 

aby nám zaslal oficiální vyjádření k barevnému rázu černá měděně 
prsá/krká.  

Byl vyroben roll up baner a další reklamní předměty.  
Lednová výstava se bohužel nekonala z důvodu ptačí chřipky  
Celá zpráva k nahlédnutí zde: http://www.maransky.cz/?page_id=31 
 

4.  Zpráva pokladníka klubu o výsledku hospodaření za rok 2016 
Př. Juházsová seznámila přítomné o výsledku hospodaření za rok 

2016. 
 

5.  Zpráva revizní komise 
Revizní komise provedla kontrolu všech dokladů a zjistila, že 

všechny doklady byly řádně zaúčtovány.  
 

6.  Rozpočet na rok 2017 
Pokladník př. Juházsová seznámila přítomné o plánovaném rozpočtu 

na rok 2017, tento rozpočet byl jednohlasně schválen.  
 

7. Zpráva plemenáře 
Informoval o důležitosti plemenářské práce a upozornil členy klubu, 

aby vyplnili rozdané formuláře a co nejrychleji je zaslali zpět.  
 

8.  Plán akcí na r. 2017 
Uhrazení členských příspěvků do 28.2   

- Byla schválena výše členských příspěvků (200 kč) a jednorázový 
poplatek nově příchozích členů (300 kč) – Schváleno 10 členy, zdrželi 
se hlasování 4 členi, proti bylo 5 členů  
Zajištění tvorby zpravodaje – zpravodaj vyjde do konce května  – V. 
Taimarová a J. Mesteková 
Uspořádání stolního posuzování maransek  
Uspořádání klubové výstavy maransek  
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Dále předseda klubu poprosil členy klubu, aby se snažili zajistit pro 
klub sponzorské dary, aby členové spolupracovali s plemenářem a 
účastnili se výstav a členských schůzí. 

 
9.  Volby 2018, zvolení volební komise 

Byla jednohlasně zvolena volební komise (př. Křižan, př. Zeman, př. 
Valentovič). Předseda navrhl způsob voleb – výbor bude kandidovat 
jako celek – tento návrh byl schválen, 1 člen se zdržel hlasování. Dále 
navrhl odhlasování 5-ti členného výboru – tento návrh byl schválen, 1 
člen se zdržel hlasování. Byla navrhnuta 3 členná kontrolní komise, 
která byla jednohlasně odsouhlasena. 

Byly navrhnuty nové podmínky klubové soutěže – tyto podmínky 
byly schváleny, 1 člen se zdržel hlasování 

Podmínky soutěže: 
 a) chovatel soutěží se 4ks stejného barevného rázu velkých i 

zdrobnělých maransek. Barevné rázy se nesmějí míchat v jedné 
soutěžní přihlášce. Lze se do soutěže přihlásit s více barevnými rázy, 
ale každý barevný ráz zvláště.  

b) jeden nejhůře oceněný kus drůbeže ze všech výstav se škrtá 
c) drůbež musí pocházet od českých chovatelů a musí mít registrační 

kroužek platný v ČR, případně ze země původu soutěžícího chovatele 
d) přihlášku do soutěže odevzdá nejpozději do 31. ledna roku 

předsedovi, nebo jednateli klubu s oceňovacími lístky soutěžící 
drůbeže, příp. lze doložit soupisové archy posouzené drůbeže nebo 
katalogy z výstav s oceněním.  

e) vítězí chovatel s nejvyšším počtem bodů ze všech výstav  
f) při rovnosti bodů rozhoduje větší počet vyšších ocenění drůbeže 

ze všech výstav  
g) vítěz této soutěže obdrží pohár. 
 

10. Různé, diskuse 
V diskusi se probíraly tyto body:  

Změna stanov klubu 
- bod 4 – vymazat „chováme maransky v barevném rázu měděně 

černém“ – Schváleno jednohlasně  
 - Členství v klubu (doplnit bod 3 Členem se může stát pouze 

zájemce, který je řádným členem ZO) – Schváleno jednohlasně  
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- Změna povinnosti člena klubu – zaplatit členské příspěvky do 28.2. 
- Změna v působnosti  klubu - na znění: „sdružuje chovatele velkých 

a zdrobnělých maransek a jejich příznivce“ 
Hlasovat o možnosti hlasování přes internet, sms. Důvod: větší účast 
jak na schůzi – schváleno jednohlasně  
Nákup reklamních předmětů. – schváleno jednohlasně 
Schválení možnosti výboru, pracovat s financemi do výše 5000 Kč bez 
hlasování členské základny. (nákup roll up baneru, reklamní věci atd.) 
– schváleno jednohlasně  
Proškolit min. další 2 členy klubu na hodnocení vajec. (Jana 
Mesteková, Martina Mesteková) – Schváleno jednohlasně 
Změna termínu speciální výstavy (uspořádání speciální výstavy klubu 
při celostátní výstavě) – schváleno jednohlasně  
Výbor zjistí možnosti:  

- O uspořádání 2. speciální výstavy na Moravě (termín říjen, leden, 
únor) 

- Projednat zájem o uspořádání stolního posuzování. 
Uhrazení členských příspěvků do 28. 2. z důvodů odeslání počtu 
členské základny na svaz ČSCH do 31.3. 

 
11. Usnesení, závěr  
Výroční členská schůze schvaluje: 
o Rozpočet za rok 2016 
o Rozpočet na rok 2017 
o Plán akcí na rok 2017  
o Výši členských příspěvků  
o Volební komisy  
o Způsob voleb po skupinách  
o Volbu 5- ti členného výboru 
o Podmínky soutěže  
o Změnu stanov  
o Hlasování přes internet a sms  
o Rozpočty na reklamní předměty 
o Proškolení nových posuzovatelů vajec  
o Změna termínu výstavy  
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V závěru si př. Vilhelm připravil přednášku o vadách maransek, 
které názorně ukazoval na fotografiích. 

Předseda poděkoval za účast na schůzi a popřál mnoho 
chovatelských úspěchů. 

 
Zapsala: Martina Mesteková 

Ověřovatelé zápisu: Jana Mesteková, Ladislav Holec 
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Výsledky hospodaření za rok 2016 
 

Příjmy     Výdaje 
 
členské příspěvky 8.464,64 tisk Zpravodaje                 4.000,- 
sponzorský dar          10.000,- peněžní výhry v soutěži      3.000,- 
dotace ČSCH  1.140,-  internet          1.001,- 
úroky          4,89 účetní           1.000,- 
     samolepky          1.464,- 
     ubytování rozhodčího         1.200,- 

poštovné za rok 2016         1.059,- 
vedení účtu             610,-  

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Příjmy:          19.609,53 Výdaje:        13.324,- 

 
stav financí k 1.1.2016   61.137,59 Kč 
příjmy za rok 2016                    + 19.609,53 Kč 
výdaje za rok 2016                        - 13.324,00 Kč 
stav financí k 31.12.2016   67.423,12 Kč 
 

Rozpočet na rok 2017 
 

Příjmy     Výdaje 
členské příspěvky 8.300,-  účetnictví           1.000,- 
úroky          5,-  internet           1.000,- 
sponzorské dary        10.000,- vedení účtu, poštovné          1.600,- 

tisk Zpravodaje                   4.000,- 
propagační předměty          4.000,- 
setkání maranskářů             5.000,- 
občerstvení   700,- 
dary pro oslavence          1.000,- 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
18.305,-           18.305,- 
 

pokladník Helena Juhászová 
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Do dalších let přejeme hodně zdraví, štěstí, 

pohody a úspěchy nejen v chovatelství!!! 
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Vzhledem k různým dohadům a nejasnostem kolem  správnosti 
názvů barevných rázů maransek, a vzhledem k tomu, že nám stále 
nebyla zaslaná odpověď na náš dopis předsedovi sboru posuzovatelů, 
předkládáme odůvodnění správnosti českého názvu ,,..krká“ -  Klub 
se k této variantě přiklání a bude  ho používat. 

 
K barvě maransek měděně krká x měděně prsá či dokonce měděně 

černá: 
Všechny mají společné jedno a to, že spadají do množiny faktoru 

břízového podmíněného dominantním genem ER  s různými obměnami, 
o kterých bude řeč. E správně s horním indexem velké R spadá do 
početné alelické řady na jejímž vrcholu je ráz černý EE dále 
břízový ERER, následně eWh e Wh coby ráz pšeničný a konečně recesívní 
ee koroptví nebo chcete-li původní divoký. To jsou nám nejznámější 
rázy alelické série E. Nejčastěji se s nimi u kura domácího setkáváme v 
našich zeměpisných šířkách. Pro břízové faktory je společné například 
to, že u kohoutů není hnědý trojuhelník v křídle, na rozdíl od 
pšeničných či koroptvích kohoutů, dalším průvodním znakem je 
potemnělá pigmentace neopeřených částí hlavy typické pro 
novoanglické, brugské bojovnice či ardénské slepice. U maransek a 
třeba také u dolnorýnských slepic stříbrně břízových je tato tmavá 
pigmentace omezena na oční víčka. Variace břízové jsou ovlivněny 
různými dalšími geny a proto se vyskytují maransky s čistě černými 
prsy, s lehkými lemy na prsou, či s měděnými skvrnami  nebo dokonce 
s převládající měděnou na větší ploše prsou. Tyto odlišnosti je třeba 
chápat jako podkategorie ER faktoru – faktoru pro břízovou kresbu. 
Chceme-li u maransek čistě černá prsa, je třeba prosazovat název 
„černá měděněkrká“. Potom budeme snadno moci užívat také modrá 
měděněkrká a stejně tak černá a modrá stříbrokrká. Vysvětlení je na 
snadě: Ve vzorníku na straně 140 – 141 je přehled a genetický vzorec 
ke každému rázu, kterých se to týká. V případě …krkých se považuje 
za základní ráz u slepic obecně černý zlatokrký, který je podrobně 
popsán, ostatní jsou už jen jeho mutace. 

Když půjdeme po stránce dolů, vidíme černé stříbrokrké, černé 
oranžovokrké, černé červenokrké. U těch se chvíli zastavíme. Černé 
červenokrké nejblíže odpovídají maranskám, ale! Při pohlédnutí vedle 
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na str. 141 do rázů ….prsých na stejnou mutaci tedy na černé 
červenoprsé, vidím odlišnost ve vzorci, 
kdy  u červenokrkých je gen. vzorec: CC ERER ss(s-) MhMh 
a u červenoprsých je gen. vzorec: CC ERER ss(s-) LgLg MhMh. 

Když si to rozepíšeme na jednotlivé geny, co který „dělá“,  tak gen 
„C“ je odpovědný za jakýkoliv pigment kromě bílé barvy, „ER“ je 
odpovědný za melanismus tedy černou s břízovým faktorem (v případě 
míšenců s modrými je tam ještě alela bl možná i zástupná za ER) a dále 
gen malé „s“ odpovědný za zlatý faktor (vazba na pohlaví – proto v 
závorce pomlčka pro samičí genotyp) a geny „Mh“, který je odpovědný 
za mahagonovou („červená rodajlenčí“) a „Lg“ odpovědný za lemy na 
prsou u …prsých. Z velikosti písmen vidíme, že vloha pro 
mahagonovou „Mh“ je dominantní, vloha pro lemy na prsou „Lg“ je 
také dominantní tudíž se snadno prosazuje vůči čistě černým prsům. 

Alela „s“ odpovědná za zlatý faktor je recesívní, a je zároveň 
původní divokou. U kohouta je na dvou pohlavních chromozomech, u 
slepice jen na jednom (proto pomlčka jako nepárový pohlavní 
chromosom). Když se podíváme o řádku níže na straně 141, je tam 
konečně ráz černý měděněprsý. V čem se liší od těch dvou výše 
zmiňovaných? 
Červenokrká má gen. vzorec:  CC ERER ss(s-) MhMh, 
červenoprsá má gen. vzorec:  CC ERER ss(s-) LgLg MhMh,         
měděněprsá má gen. vzorec:  CC ERER ss(s-) LgLg MhMh igig 

Ze vzorce je patrné, že měděněprsý ráz je shodný s červenoprsým 
rázem, ale je tam navíc recesívní gen ig, který je zodpovědný za 
zesvětlení té tmavě červené barvy (Mh).  Nicméně, přikláněl bych se o 
prosazení rázu v těchto tabulkách dosud neuvedeném na straně 140 a 
sice černá měděněkrká se vzorcem CC ERER ss(s-) MhMh igig, tak 
bych aspoň podle zjištěného viděl tyto slepice jako bez lemů na prsou. 
Postrádaly by vlohy Lg. Pokud bychom tedy zavrhli …prsou kresbu  , a 
místo ní zavedli kresbu…krkou, tak by v jednom z posledních katalogů 
výstavy Náš Chovatel v Lysé n. L.  mělo stát:   černá měděněkrká, 
modrá měděněkrká, černá stříbrokrká a je to významově v lati. 

Tak to je pro začátek k té nejrozšířenější barvě a kresbě maransek. 
Ale měla by se především a hlavně řešit náprava plemenného rámce 

a zpřísnit to, co bývalý předseda klubu jako funkcionář prosadil. Totiž 
benevolenci v posuzování typu, kdy z obdélníkového rámce, který jinak 
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velmi přesně a jasně vymezuje zdařilá kresba ve vzorníku se stal během 
uplynulé doby prakticky trojúhelníkovitý. Maranska má v předcích 
mimo jiné faverolku a díky ní získala některé znaky (opeřený běhák, 
hlubší obdélníkový, robustní rámec). Znamená to, že první před barvou 
by se měl dát do pořádku typ maransek, dále odstranit esovité přerostlé 
hřebeny se zubatými a zvlněnými praporky a s nepravidelnými zuby v 
hřebeni. Dále snížit úhel nasazení ocasu a jeho zmenšení. Setkáváme se 
s kolmými až veveřími ocasy s dlouhými rýdováky. A především 
prohloubit hruď, aby z toho zase byla dvojužitková obdélníková slepice 
a aby i kohouti měli zaoblená prsa. Plné vole to občas zkresluje, je 
třeba hodnotit zvířata příliš nenakrmená. Nohy, respektive patní klouby 
a holeně by neměly vystupovat z obrysu spodiny těla. Není to Croad 
Langšanka, nýbrž francouzská kombinovaná slepice, která má 
svalovinu tvořenou krátkým a šťavnatým vláknem. A není to zároveň 
ani polotěžký velkovýrobní typ hybridní nosnice z opeřenými běháky, 
zkrátka žádný dvojník černé Morávie. Francouzi – rození labužníci si 
potrpí na klenutá prsa, a trup a záda víceméně dozadu se nezužující. To 
vše při zachování slušné snášky velkých tmavohnědých až kaštanově 
načervenalých vajec. 

Juraj Kafka 
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KLUBOVÉ STRÁNKY  
 
Kdo z Vás se občas jukne na naše klubové stránky, ten už stihnul 

zaregistrovat ,,personální změnu“.  
Z důvodu nedostatku času mi předseda předal funkci správce 

stránek.  Doufám že toto bude krok dobrým směrem a chci aby klubové 
stránky byly akční,funkční a něco platné nám všem.  

 Jako první velkou změnu jsem se rozhodla udělat v kolonce 
„barevné rázy“, kterou jsem předělala prakticky celou, vyměnila jsem z 
internetu postahované fotky za naše ,,nekradené“. Vložila jsem přesný 
popis barevných rázů ze vzorníku . Přidala jsem kolonku ,,společné 
akce“. Tam jsem zařadila fotky, které jsem měla k dispozici z historie 
klubu. Ve fotogalerii se nejdříve objevilo video s kuřaty a informací, že 
se fotogalerie zpracovává, asi po týdnu jsem přidala prvních pár fotek 
od lidí z jejich chovů. Nyní ještě zpracovávám jednu kolonku, ve které 
se objeví vady v exteriéru maransek. Tato kolonka bude hlavně sloužit 
pro všechny, kteří si nejsou jistí, co je ještě v pořádku a za co už 
dostanou na výstavě výluku. Co se ještě dá použít do chovu a co už je 
potřeba využít jen v polévkové úpravě. U vyfocených vad bude 
samozřejmě i  vyjádření posuzovatele drůbeže.  

!!! Prosím ty chovatele kteří ještě neposlali fotky z vlastních chovů, 
aby je zaslali na můj email a podíleli se tak na chodu  a pestrosti 
stránek. Dále, pokud máte nafocené maransky s nějakými vadami na 
kráse (vady v typu, v hřebeni, dvojzuby, esovité hřebeny, záběly, 
…cokoliv z vad) prosím také je zašlete. Chápu, že si chovatel spíše 
vyfotí šampiona než maransku s výlukou, ale určitě někomu nějaká 
pipka s vadou na kráse po dvorku běhá. Čím více fotek tam bude, tím 
to bude lepší, názornější. Mohlo by to snad přispět k tomu, aby se na 
výstavách mohly konečně přestat  objevovat kromě pěkných maransek 
také obludy, které se nazývají maranskami jen proto že majitel tvrdí, že 
snáší snad možná tmavá vejce...  

 Tak snad nám takové stránky budou ku prospěchu - nám i 
maranskám :) 

autor: Martina Mesteková 
mestekova.martina@seznam.cz 
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Nultý ročník stolního posuzování našich maransek 
  
Vzhledem k tomu ze se již našly vhodné prostory a ochotní lidé, 

může Vám již výbor sdělit první podrobnosti o našem plánovaném 
setkání se stolním posuzováním - a tudíž i o druhé členské schůzi a 
snad i o našem neformálním posezením.  

Tato akce by měla vypuknout 22. - 23. září ve Staré Boleslavi, při 
místní výstavě jejich ZO. 

Snažíme se, abychom měli datum co nejdříve, aby si všichni stihli 
zajistit volno. Samotné naše stolní posuzování začne v 16 hodin za 
přítomnosti členů klubu, tudíž máte možnost sednout ráno na vlak a 
dostat se do 16 hodin do Staré Boleslavi. Přivézt zvířata není 
podmínkou účasti. Někdo bude rád, když dorazí aspoň sám (přítomnost 
drahých poloviček vítána). Každý podle svých možností. Už zde by se 
dal zajistit chovný materiál na další sezónu. Kromě stolního posuzování 
bychom rádi zajistili i vhodnou přednášku. Předběžně byla dohodnuta 
přednáška předsedy ÚOK CHD přítele Hrubeše v sobotu od cca. 14 
hodin. Přednáška je dopředu dohodnuta na téma plemenářská práce 
klubu. V pátečních večerních hodinách bychom chtěli společné posedět 
na členské schůzi, která se přiměřeně přerodí ve volnou zábavu.  
Zjišťujeme možností přenocování. 

Další podrobnosti budeme upřesňovat. Zatím si včas zajistěte volno 
a dobrou náladu. Další podrobnosti budeme upřesňovat. 

Ladislav Holec 
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V minulém zpravodaji nám napsaly pozdravy zakladatelka Marans 
klub of USA, a druhý článek pokladnice jejich klubu. Snad tím začala 
příjemná tradice, a snad se podaří každý rok poznat něco málo o 
chovatelích mimo ČR. Tentokrát nám napsali pozdravy přátelé ze 
Slovenska a Bulharska. 

 
Jana Mesteková 

 
 

 
 
Мараните в България. 
Отне ми доста време да разуча историята на разпространението на породата 

Маранс в България.  Тя започва някъде между 2010 и 2011 г с вкарването на 
птици и яйца от Франция и Германия. По онова време с породата са се 
занимавали основно двама развъдчици, г-н Спасов и г-н Кацаров. Внесените 
птици са от вариациите Черно-меден,Бял и Пшеничен Маран, като основно се е 
целяло да се работи върху направлението за цвят на черупката. Следите на тези 
птици се губят за сега, понеже и двамата развъдчици, по мои данни не 
отглеждат породата в момента. Следващата   2012г.  г-н Петко Ширийски внася 
различни разновидности на породата от елитни Европейски развъдчици. 
Започва да се занимава по-сериозно със селектирането на птици, както за тъмен 
цвят на черупката, така и в изложбено направление. Той участва в национални 
изложби и птиците му са редовно сред най-добрите представители на породата 
у нас. В момента развъжда; Черно-медни, Синьо-медни, Сплаш, Бели, 
Сребристо-черни и Сребристо -сини, Златисто-кукувучи и Сребристо-кукувичи, 
а верояно и други разновидности на породата. През 2013 г. в Силистренския 
край от Франция и Белгия, биват внесени елитна група птици, която и до днес се 
поддържа. В момента Марани в България се отглеждат от доста хора, но 
предимно с любителска цел. Георги Христозов, Петър Петров, Ясен Тафков, 
Запрян Найденов, Стелиан Димитров, Камен Запрянов, Димитър Енев, Ники 
Динев, Генчо Налбантов, са само част от новата вълна любители на Мараните, 
към които слагам и моята скромна персона. Все още в България няма учереден 
клуб Маран, но това ще е следващата стъпка в популяризирането на породата. 
Вярвам, че съвсем скоро тези неизвестни доскоро птици ще се превърнат в 
новия шлагер на любителите на птици и ще заемат своето заслужено място сред 
другите породи у нас. 

 
Ето и някои снимки на мои птици: Петър Йовчев 
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Maransky v Bulharsku 
Dost dlouho mi trvalo, abych prozkoumal dějiny rozšíření maransek 

v Bulharsku. Začíná to někde mezi 2010 - 2011 z dovozu ptáků a vajec 
z Francie a Německa. V této době se chovem tohoto plemene zabývali 
hlavně dva chovatelé - Spasov a Katarov. Dovezení ptáci byli z variet 
černé měděněkrké, bílé a pšeničné. Směr tohoto chovu a základ práce 
byla hlavně barva skořápky. 

Pak se stopy těchto ptáků ztrácí, protože oba chovatelé už v tomto 
okamžiku již plemeno nechovají. Další stopa po maranskách  se 
objevuje v roce 2012, kdy pan Petko Širiský dovezl několik barevných 
rázů z velmi elitních chovatelských stanic v Evropě a začal se zabývat 
chovem a selektováním těchto slepic jak pro barvu skořápky, tak i pro 
výstavní účely. Tento chovatel vystavoval na několika národních 
výstavách a jeho ptáci jsou pravidelně jedni z nejlepších představitelů 
plemene u nás. V tomto okamžiku Chovatel Petko Širiský chová tyto 
barevné rázy: černá měděněkrká, modrá měděněkrká, splash, bílé, černé 
stříbrokrké, modré stříbrokrké, zlatě krahujcové a stříbrně krahujcové a 
pravděpodobně se zabývá i dalšími barevnými rázy.  

V roce 2013 byli dovezeni z Francie a Belgie velmi elitní ptáci a 
linie se daří udržet až do dnešní doby. V tomto okamžiku je v 
Bulharsku je velmi početná skupina chovatelů, kteří chovají toto 
plemeno k výstavním účelům: Spasov, Katsarov, Petko Shirijski, 
Georgi Hristozov, Petar Petrov, Yasen Tafkov, Kamen Zapryanov, 
Dimitar Enev,  Niki Dinev, Gencho Nalbantov. Tito chovatelé jsou jen 
část z nové vlny chovatelů maransek ke které se připojuji i já svou 
skromnou personou.  

V Bulharsku dosud nebyl založen klub chovatelů, ale myslím, že 
toto je další krok, který nás čeká, abychom toto plemeno 
zpopularizovali nejširší veřejnosti. Věříme, že brzy toto málo známé a 
krásné plemeno se stane novým šlágrem našich chovatelů a zaujme své 
zasloužené místo mezi ostatními plemeny drůbeže u nás. 

  
S pozdravem Petar Yovchev 
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Predstavujeme Marans-Club Slovensko                                       
 
Základné informácie o klube 
Marans-Club Slovensko je združením chovateľov a priaznivcov 

francúzskeho plemena sliepok Marans. Naším cieľom je zachovať 
genofond čistokrvného plemena a ďalej ho rozvíjať šľachtením.  

Klub bol založený ustanovujúcou schôdzou dňa 11.2.2016. Je 
zastrešený Slovenským zväzom chovateľov a svoju činnosť vykonáva 
na území Slovenskej republiky. Sídlo klubu je na adrese: Svrčinovec 
1101. Klub je zároveň členom francúzskeho zväzu Marans-Club de 
France. 

V súčasnosti má 20 členov a niekoľkých ďalších sympatizantov. 
Naši členovia chovajú väčšinou čierno-medené vl., zdrobnelé, čierno-
strieborné, biele,  farebné rázy. 

 
webová stránka: www.marans.sk 
facebook stránka: https://www.facebook.com/MaransClubSK/ 
 
Poslanie a úlohy klubu 
• Zabezpečovanie cieľavedomej riadenej plemenitby zvierat, 

zvyšovať úroveň plemena, zlepšovať exteriér a úžitkové vlastnosti 
chovaných zvierat. 

• Evidovať druhy a počty zvierat, zabezpečovať ich označenie 
(obrúčkovanie, značkovanie), zriaďovať a usmerňovať registrované 
kontrolné chovy, zakladať a viesť plemenné a registračné knihy, 
záznamy a preukazy o pôvode hydiny (rodokmene), podľa platných 
právnych noriem. Vykonávať kontrolu a testovanie úžitkových 
vlastností. 

• Propagovanie chovateľskej činnosti na verejnosti, usporiadanie 
výstav, súťaží, chovných výberov a zvodov, uverejňovanie odborných 
článkov v časopisoch. 

• Starostlivosť o ochranu genofondu  zvierat. 
 
Zhodnotenie uplynulého roku 
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V roku 2016 sme ihneď po ustanovujúvej schôdzi rozbehli a 
postupne obsahom naplnili našu webovú stránku www.marans.sk a 
stránku na facebooku.  

S cieľom prezentovať náš klub a plemeno Marans širokej verejnosti, 
zúčastnili sme sa v marci 2016 na veľkonočnom jarmoku v Čadci. Kde 
sme tematicky vystavovali aj vajíčka maransiek. Táto akcia mala 
úspěch. 

V lete sme sa prezentovali na Chovateľskom dni v skanzene Nová 
Bystrica-Vychylovka, kde boli vystavené zvieratá, náš banner a 
demonštračné vajíčka.  

Marans- Club mal zastúpenie aj na oblastnej výstave drobných 
zvierat v Žiline v októbri 2016. Náš klub reprezentovali: Ladislav Hollý 
(čierno-strieborná), Adam Hanuliak (zdrobnelá čierno-medená) a 
Branislav Rodák (čierno-medená), ktorého maransky získali čestnú 
cenu.  

Marans-Club nechýbal ani na celoštátnej a prvej Vyšehradskej 
výstave drobných zvierat v Nitre v novembri 2016. Branislav Rodák 
tam získal cenu Šampión Majster Slovenska.  

 
 
Plán aktivít klubu na rok 2017  
Najdôležitejším cieľom na rok 2017 je zabezpečiť dôkladnú 

plemenársku evidenciu všetkých chovov členov klubu, vytvoriť 
rodokmene plemenníkov s cieľom zlepšenia genetického základu v 
slovenských chovoch.  

Kedže sme nadviazali kontakt s českým Klubom chovateľov 
maransiek, radi by sme rozvinuli spoluprácu. Plánujeme spoluprácu vo 
forme podpory výmeny plemenných zvierat, vytvoriť súťaž medzi ČR a 
SR pri národných výstavách. 

 
František Staňo 

predseda 
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Letos jsme pro Vás ke každoročnímu zpravodaji připravili propisku 
s odkazem na náš klub a stránky. Vzhledem k tomu, že je nejisté , jestli 
by zpravodaj doputoval ke všem adresátům i s popiskou, každý člen si 
ji u mě může vyzvednout v září na plánovaném srazu klubu, nebo na 
Národní výstavě v listopadu. Doufám že Vám tato další z řady marans-
ptákovinek udělá radost. 

Podotýkám že vzhledem k možnostem výrobce se více přiblížit 
„maransčí vaječné barvě“ nešlo  :) 

Pokud si budete chtít pořídit další tyto propisky, je možné si je 
přikoupit. 

 
Jana Mesteková 
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KLUB CHOVATEL Ů  MARANSEK ČR – SEZNAM ČLENŮ 2016 
 

1. Aliaksandr Aliakseyev, Tyčinky 37, Minskaja oblast Bělorusko, St.+375 293 
672 129, alekseev.sash@yandex.by 

 
2. Čížek Stanislav, Šindlovy Dvory 35, 370 01 České Budějovice, M: 722 811 425 

 
3. Daňková Monika, Hlinná 53, 412 01 Litoměřice, 
        M: 733 375 953, zvanhoste@gmail.com 
 
4. Dvořáková Olga, Prostřední 26, 664 46 Radostice, 

         M: 739 629 759, St. 547 225 445, olga.dvorakova7@seznam.cz 
 
5. Hejda Antonín, Komenského nám. 1201, 269 01 Rakovník, 
        M: 723 534 362, chovhejda@seznam.cz 
 
6. Holeček Vladimír , Dehtín 36, 339 01 Klatovy, M: 606 505 632, vhde@seznam.cz 
 
7. Hora Karel Ing , Sedlec 33, 294 71 Benátky n/Jizerou, 
        M: 605 243 604, karel.hora@volny.cz 
 
8. Hlásný René, Záryby-Martinov 282, 277 13 Kostelec n/Labem, 

M: 602 392 275, rene.hlasny@seznam.cz 
 
9. Holec Ladislav, Třebízského 2, 412 01 Litoměřice, 
        M: 773 276 822, ladaholec@seznam.cz 
 
10. Chichmanov Ivan Ing., Karlovotýnská 329, 252 16 Nučice, 
        M: 602 286 132, ivan.chichmanov@seznam.cz 

 
11. Janák Pavel Ing., Mrzky 25, 282 01 Český Brod, 
        M: 608 878 887,  jeleni.raj@seznam.cz 
 
12. Jankovský Jaroslav, Kařízek 11, 338 08 Zbiroh, M: 723 886 025, j.j@email.cz 
 
13. Juhászová Helena, Nové Zámky 45, 289 33 Křinec, 

 M: 724 285 383, St. 325 515 713, 311 262 297, pistasped@seznam.cz 
 
14. Klacek Václav, Na Kozině 10, 293 01 Mladá Boleslav, 

   M: 602 821 880, sametka40@seznam.cz 
 

15. Křižan František, 270 04 Kolešov 73, M: 737 732 735, ferokrizan@seznam.cz 
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16. Mahulík Pravoslav, Hlavní 232,  250 75 Káraný, 
M: 731 755 393, p.mahulik@seznam.cz 
 

17. Mesteková Jana, 431 14 Strupčice 2, M: 720 333 636, zoo-buqice@seznam.cz 
 
18. Mesteková Martina, 431 14 Strupčice 2, M: 720 610 468, 

mestekova.martina@seznam.cz 
 
19. Němcová Kristýna, 267 27 Podbrdy 79, M: 775 432 982, k.nemcova0@gmail.com 
 
20. Potužník Zdeněk, Obytce 7, 339 01 Klatovy, St. 376 320 892 

 
21. Rezek Ladislav, Štolmíř 13, 282 01 Český Brod, M: 732 987 231 

 
22. Šonka František Ing, Bří. Veverků 1563, 193 00 Praha 9 - H. Počernice, 

M: 604 774 493, St. 281 924 565, sonkafr@volny.cz 
 
23. Šrytr Josef, Radimovice 71, 463 44 Sychrov, M: 724 260 232 
 
24. Štípek Miloslav, Kněžice 18, 471 25 Jablonné v Podještěšdí, 

   M: 722 965 540, milastipek@seznam.cz 
 
25. Štursa František, Všechovická 32, 664 24 Drásov, M: 606 850 869 
 
26. Václavík Libor , Mrzky 87, 282 01 Český Brod, 

M: 728 234 385, St. 321 621 554,  vaclaviklibor@seznam.cz 
 
27. Valentovič Jan, Lesní 28, 350 02 Cheb, M: 607 799 119, 

valentovicjan@seznam.cz 
 
28. Vrtný B řetislav, 739 45 Fryčovice 117, M: 737 524 041 
 
29. Zeman Petr, Pod lesem 270, 250 68 Husinec - Řež, 
        M: 606 688 779, pzmarans@seznam.cz 

 
30. Žižka Jan, Požárníků 206, 273 01 Lhota, M: 724 162 352, lhota206@seznam.cz 
 
31. Zatloukal Lukáš - Zákostelí 84, 798 12 Kralice na Hané, 
        M: 605 979 056, zatloukal69@gmail.com 
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